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Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

Burgers en bedrijven rekenen op betrouwbare informatie en digitale dienstverlening door de overheid, liefst 24 uur 
per dag en 7 dagen per week. Wetgeving stelt eisen aan de wijze waarop de overheid omgaat met privacy 
gevoelige gegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hieruit voortkomende Wet Meldplicht 
Datalekken. De Provincie is in essentie een informatie verwerkende organisatie. Voor de uitvoering van de 
primaire taken en voor de uitvoering van de twaalf opdrachten uit het Strategisch Kader is de provincie afhankelijk 
van informatiesystemen en – informatiestromen. 
 
De betrouwbaarheid (beschikbaarheid, integriteit) en het vertrouwen in informatie (privacy, controleerbaarheid) 
betreffen de kwaliteit van informatievoorziening. Het is belangrijk dat informatie niet in verkeerde handen valt door 
bijvoorbeeld externe dreigingen, zoals hacking, of door interne menselijke fouten. Verder is van belang dat de 
gegevens juist, accuraat en beschikbaar zijn op het moment dat dit nodig is. Daarom hebben de provincies 
gezamenlijk afspraken gemaakt over informatieveiligheid en dit vastgelegd in het “Convenant interprovinciale 
regulering informatieveiligheid” uit 2014 (hierna: convenant-bijlage 1). Op 9 december 2014 hebben 
Gedeputeerde Staten van de provinciale Utrecht ingestemd met dit convenant.  Ook in de handreiking 
cybersecurity voor bestuurders van de Cyber Security Raad worden aanbevelingen gegeven.  
 
In deze Statenbrief willen wij U informeren over de activiteiten die wij hebben ondernomen, waaronder het 
opstellen van Informatieveiligheidsbeleid en het Plan van Aanpak informatieveiligheid 2016-2017. Beide zijn op 5 
juli 2016 vastgesteld.  
 
Essentie / samenvatting: 
Het op orde brengen van de basis (bedrijfs) informatievoorziening heeft voor de provincie hoge prioriteit. 
Informatieveiligheid is daarbij van groot belang. In het Convenant Interprovinciale Regulering Informatieveiligheid 
hebben provincies gezamenlijk afspraken gemaakt en de Cyber Security Raad geeft aanbevelingen voor het 
bestuur. Naar aanleiding van het Convenant is het project informatieveiligheid gestart. In het kader van dit project 
werd deelgenomen aan de landelijk campagne Alert Online en is de uitvoering in de praktijk getest door middel 
van onderzoek door FOX-IT. Tevens is gewerkt aan herijking van het informatieveiligheidsbeleid. De provincie 
Utrecht is actief betrokken bij de totstandkoming van de interprovinciale baselijn informatieveiligheid.  
Begin 2015 heeft CCO (ConcernControl) op basis van ISO27001 een normenkader op laten stellen op basis 
waarvan een integrale doorlichting heeft gevonden. November 2015 is de Randstedelijke Rekenkamer gestart 
met een onderzoek naar informatieveiligheid. De resultaten hiervan worden eind juli verwacht. De uitwerking van 
het convenant en de bevindingen van het onderzoek van CCO vormden de input voor de herijking van het 
Informatie veiligheidsbeleid. In het daarvan afgeleide Plan van Aanpak worden de belangrijkste activiteiten 



 

  

 

genoemd gericht op technische maatregelen, inrichten processen en verdere bewustwording van bestuur, 
management en medewerkers. In het plan van aanpak wordt ook geanticipeerd op de bevindingen van het 
onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer.  
 
Beleidsplan informatieveiligheid:  
Wij hebben het beleidsplan Informatieveiligheid 2016-2018 vastgesteld. In dit herijkt beleidsplan worden de 
afspraken uit het convenant interprovinciale regulering informatieveiligheid bekrachtigd. Als normenkader hanteert 
de provincie Utrecht de Interprovinciale Baseline Informatieveiligheid (IBI), die voortkomt uit de ISO27001 en 
27002. Aanvullend worden de baseline Informatieveiligheid Rijk (BIR), de baseline van Rijkswaterstaat (BIR 
RWS) en de Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties van de NCSC gebruikt. Het beleid heeft betrekking op de 
interne organisatie van de provincie, inclusief de buitenlocaties. Verder heeft het beleid betrekking op alle 
mogelijke gebruikers van de provinciale infrastructuur, ook de ketenpartners en andere externe partijen. Nieuw is 
dat er specifieke rollen voor informatieveiligheid worden onderscheiden: de portefeuillehouder IV, de information 
security officer, privacy officer en tot slot de technical security officer. Dit sluit aan bij de aanbevelingen voor 
bestuurders van de Cyber Security Raad.  
 
Plan van Aanpak informatieveiligheid:  
Wij hebben het plan van Plan van aanpak informatieveiligheid vastgesteld. Activiteiten uit het Plan van Aanpak 
zijn er op gericht om Informatieveiligheid planmatig in te richten. Vanaf halverwege 2015 is gelijk opgewerkt met 
het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer en zijn al eerste resultaten geboekt gericht op verbetering. 
Informatieveiligheid heeft prioriteit bij het bestuur en de verantwoordelijkheid is inmiddels belegd binnen het 
topmanagement van de provincie. Risicobenadering en het nemen van verantwoordelijkheid door 
proceseigenaren en lijnmanagement is uitgangspunt voor beleid en plan van Aanpak. Het proces rond de Wet 
Datalekken is helemaal ingeregeld en door middel van ‘real life cases’ geoefend door de medewerkers die een rol 
hebben in dit proces. Er is een operationeel overleg Informatieveiligheid ingericht waarin de voortgang van de 
acties uit het Plan van Aanpak zal worden bewaakt, rapportages worden opgesteld voor het Portefeuillehouders 
overleg bedrijfsvoering en die de basis vormen voor verantwoording in de reguliere P&C cyclus. Er is een 
mailbox; verdachtemail@provincie-utrecht.nl ingericht waar medewerkers malware en phissing mails heen sturen. 
Met oog op bewustwording is hierover naar medewerkers gecommuniceerd. Ernstige voorvallen elders (bv. 
datalek gemeenten Amersfoort), brengen we onder de aandacht van onze medewerkers. Niet om te wijzen (het 
kan/zal ons zelf ook overkomen), maar om te leren en opnieuw de te volgen procedure onder de aandacht te 
brengen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Op basis van het nieuwe beleid en plan van Aanpak wordt planmatig gewerkt aan informatieveiligheid en wordt dit 
onderwerp ingebed in de reguliere P&C cyclus.  
 
Financiële consequenties 

Omdat een aantal activiteiten uit het Plan van Aanpak grote(re) impact heeft op uitgangspunten van onze 
organisatie (bv. gastvrijheid, “Huis van de provincie”-uitstralen, Anders Werken), op capaciteit en middelen 
worden daarvoor apart besluiten genomen. Eventuele financiële gevolgen worden zichtbaar gemaakt in de 
begroting voor 2017.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Ontwikkelingen in het I domein gaan snel. Digitale toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de cloud 
zullen toenemen. Mobiele toepassingen zullen toenemen (‘vertablettisering’). Informatie zal nog meer worden 
gedeeld (Open Data) en wordt nog meer met elkaar verbonden (Internet of Things). Ook de overheid zal nog 
meer digitale platformen gebruiken voor het halen en brengen van informatie. Tegelijk worden voor de overheid 
regels gesteld aan het uitwisselen van informatie (Wet Datalekken, Europese privacy, Wet Open Overheid). Deze 
ontwikkelingen en de uitvoering van de regels vraagt om een continu herijking van het beleid en het bijstellen van 
acties. Het beleidsplan informatieveiligheid en het Plan van Aanpak richten zich nu op de uitvoering van de 
noodzakelijk maatregelen in de periode 2016 - 2017. Tegelijk gaan we ons voorbereiden op beleid voor na 2018 
waarbij nog meer de integratie van de verschillende onderwerpen wordt onderzocht (datalekken, 
informatieveiligheid, web richtlijnen, testmanagement etc.) De focus komt dan nog meer te liggen bij ‘business 
continuity” van de provinciale organisatie. Daar waar nodig gaan we binnen de regio en/of tussen provincies 
samen werken. Wij zullen u op de hoogte houden over deze ontwikkelingen in relatie tot informatieveiligheid.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris, 
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